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«کک کوهزاد» و «شکاوند کوه» دو داستان از روایتی واحد

چکیده
در حماسههای پارسی و در نگاهی کلیتر ،همة افسانهها و قصهها ،گااهی باا داساتا هایی
روبرو میشویم که ساختاری یکسا دارند و حتّی در بعضی جزئیات نیز یکسا مینمایناد
این همانندیها ،یا برگرفته از ناخودآگاه جمعی و کهنالگوها است؛ یاا باه ساتق تدلیاد از
یکدیگرند؛ یا به علت اینکه صفتی ،جاای اسامی را گرفتاه ،تتادیل باه دو یاا ساه روایات
گردیدهاند و یا اینکه دو داستا از روایتی واحد بودهاند که با گذر زما  ،تشاّّ

یافتاه و

مستدل شدهاند داستا «کک کوهزاد» و «رزمناماة شاکاوند کاوه» کاه از داساتا های کهان
پارسیاند ،در حدیدت ،روایتی واحد بودهاند که با گذر زما  ،بعدها باه دو داساتا مساتدل
تتدیل شدهاند این دو داساتا ناهتنها در سااختار ،بلکاه در برخای جزئیاات نیاز یکساا
مینمایند نگارنده در این جستار سعی بر آ نموده تا به ذکر همانندیِ سااختارِ دو داساتا
بپردازد و بدین واسطه ،یکسا باود ِ اصالِ ایان دو داساتا را و اینکاه از روایتای واحاد
برآمدهاند ،اثتات کند
کلیدواژهها :کک کوهزاد ،رزمنامة شکاوند کوه ،رستم ،بهرونه ،کُک
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مقدمه

یکی از موضوعات مهم و درعینحاال تأمّالبرانگیز در داساتا های حماسای – و در نگااهی کلّیتار،
اساطیر ،قصّهها ،افسانهها و  -تکرار روایتها ،حوادث ،بنمایهها و شّصیتهای داستانی است ایان
تکرارها و تشابهات ،گاهی در آثار ادبی یک ملّت دیده میشود و گاهی نیاز در ساط آثاار ادبای ملال
گوناگو شاید بهترین رویکرد به این موضوع جهت آشکار نمود این تکرارهاا و تشاابهات ،رویکارد
ساختارگرایا باشد؛ رویکردی که به بررسی ساختارهای مشابه میپردازد
به نظر میرسد برای توجیه این تکرارها و همانندیها ،بتوا چهار دیدگاه را مطرح کرد:
الف – ساخت اساطیر ،افسانهها و حماسهها ،بر بنیاد کهنالگوها و ناخودآگاه جمعی

با مطالعة اسطورهشناسی تطتیدی ،و افساانهها و حماساههای اساطورهای ملال مّتلا  ،باه کارّات باه
داستا ها ،حوادث ،بنمایهها و یا شّصیتهای یکساا و مشاابهی برمیخاوریم کاه موجاق سا الی
مددّر در ذهن میگردد :کدام ملّت و فرهنگ ،این حوادث و روایات مشابه را از ملّتای دیگار باه عاریاه
گرفته است؟ پاسخ به این س ال وقتی دشوارتر میشود کاه دیاده شاود برخای از ایان ملال ،در طاول
تاریخ هیچگونه ارتتاط فرهنگی و سیاسی با یکدیگر نداشتهاند
به نظر میرسد که این یکسانیها را نتاید در ارتتاطات ملل گوناگو با یکدیگر و تاأثیر و تاأثّر آناا
از هم جستجو کرد؛ بلکه باید به ناخودآگاه جمعی مردم آ ها توجه نمود بر طتق نظریة کاارل گوساتاو
یونگ ،ضمیر ناخودآگاه ،شامل دو بّش است :یکی ،ضمیر ناخودآگاه فردی که حاوی ماواد فراماو
شده و سرکوفتههای روانی فردی است ،و دیگاری ،ضامیر ناخودآگااه جمعای کاه در حدیدات ،روا
مشترکی از نوع ورا -شّصی است و درو مایهها و محتویاتش ،در طول عمر به دسات نیاماده اسات
(مورنااو )6 :1911 ،ایاان روا مشااترا (ناخودآگاااه جمعاای) ،محتویاااتی بااه نااام «کهنالگوهااا» یااا
«سرنمو ها» دارد که «اشکال نمونهوار رفتار و کردارناد و هرگااه باه ساط خودآگااهی میرساند ،در
هیئت اندیشهها ،تصاویر و انگارهها ،نمود مییابند» (هما )1 :
یونگ ،کهنالگوها را حاصل تجربیات تکراری اجداد بشر میدانست که بهمرورزما در ناخودآگااه
جمعی انسا ها ندش میبندد و بهصورت الگوهای رفتاری و کنشی ،در اسطورهها ،افساانهها ،و رؤیاهاا
متتلور میشود برای نمونه ،یکی از کهنالگوهایی که بارها و بارها در اساطورهها ،حماساهها ،افساانهها
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و حتی رؤیاهای بشرِ امروز تکرار شده است ،کهنالگوی «گذر از آب» است که معنای نماادینِ ناوزایی
و ولادت را به همراه دارد (هال )131 :1911 ،ایان ناوزایی و تولّاد را (کاه نشاا دهنادة گسسات از
مرحلة پیشین زندگی و ورود باه مرحلاهای جدیاد از زنادگی اسات) در داساتا هایی چاو باه آب
انداختن موسی (ع) در آب نیل ،به آب انداخته شد داراب توسط هماای (فردوسای)933-963 :6 ،
و رها کرد شاه سااراگو در ناوزادی در آب ،توساط پادر و ماادر

(کمپتال ،)906 :1911 ،شااهد

هستیم که همگیِ این شّصیتها پس از رهایی از آب ،وارد مرحلاهای جدیاد از زنادگی میشاوند و
بعدها به پیامتری یا شاهی میرسند (در خصوص کهن نمونة آب را به اتونی )1932 ،بناا بار عدیادة
یونگ ،شاید معنای نمادین این کهنالگو (نوزایی و تجدید تولّد) ریشه در عتور اجداد بشار از آبهاا و
رودخانههای خروشا  ،به هنگام سفرهای دستهجمعیشا داشته باشد؛ آبهاایی کاه پار از تمسااحها،
مارها و موجودات خطرناا است و هر آ  ،احتمال طغیا رودخانه یا غرق شد انساا در آ مایرود
(یونگ )11 :1911 ،و با رهایی انسا های نّستین از این مهلکاه ،گاویی حیااتی ناو باه آ هاا ارزانای
میشود این موقعیت کهنالگویی ،بارها و بارها تکرار شده است؛ بهگونهای که بعدها ایان کهنالگاو در
حماسهها ،افسانهها ،اساطیر و حتّی رؤیاها ،متجلّی شاده و پیکربنادی گردیاده اسات و معنای نماادین
«نوزایی و تولّد» را با خود حمل کرده است
با ذکر این مددمه در باب ناخودآگاهی جمعی و کهنالگوها ،به موضوع اصالیماا یعنای سااخت
بنمایههای مشترا در حماسهها و اسااطیر میپاردازیم ازآنجاکاه ناخودآگااهی جمعای و محتویاات
درو آ یعنی کهنالگوها ،در بین همة مردم دنیا مشترا است و حاصل تجربیات جمعای آ هاسات،
بدین روی ،هنگامی که این الگوهای کهنِ روانی (که سازندة الگوهای رفتاری یکساا اسات) خاود را
در قالق حوادث و شّصیتهای اسطورهای یا داستانی ،پیکرینه میکنناد ،در هماة اسااطیر ملال – باا
چشمپوشی از جزئیات حوادث یا شّصایتها – بنمایاهها و شّصایتهای یکساانی را میآفرینناد
برای نمونه شّصیتهای زیانتاری چو شیطا  ،ساحره ،اژدهاا و در داساتا های اساطورهایِ بیشاتر
ملل ،نمودی از کهنالگوی ساایه اسات (درباارة ساایه و فرافکنای آ را باه فوردهاام 19 :1911 ،و
یونگ)113-13 :1919 :؛ و پیرِ قصّهها و اساطیر (که راهنمای راهِ قهرما داستا است) ،شااه ،درماانگر،
ناجی و  ،نمودی از کهنالگوی پیر فرزانه است (دربارة پیر فرزاناه را باه یوناگ111 – 106 :1961 ،
و فوردهام ،31 :1911 ،و یونگ)61 :1911 ،؛ همچنین ،بنمایههای اسطورهای چو چشمة آب حیاات
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نیشاابوری ،992-991 :1912 ،و فردوسای:1 ،1911 ،

 )13و روئینتنیِ قهرماناانی چاو اسافندیار ،میناو  ،هاکلترناد ،ماانیتو ،زیگفریاد ،سوساکروکو و
(خالدی مطلق )022-023 :1966 ،همگی ،بدو اینکه ملّتی آ را از ملّت دیگر به عاریاه گرفتاه باشاد،
در اساطیر و داستا ها ،بازتابی از کهنالگوی «جاودانگی» است
با همة این توضیحات ،شاید برخی از حماسه پژوها و اسطورهشناسانی که ساعی نمودهاناد تاا در
باب تأثیر و تاأثّر فرهنگهاا و ملتهاای مّتلا

از یکادیگر در خصاوص داساتا ها و بنمایاههای

حماسی ،اسطورهای و افسانهایِ مشترا ،پژوهش نمایند ،راه را به خطا رفتهاند ،زیارا در ایان موضاوع،
(با توجّه به اینکه برخی از این ملّتها ،حتی هیچگونه رابطة سیاسی و فرهنگی باا یکادیگر نداشاتهاند)
تأثیر و تأثّر مطرح نیست ،بلکه ناخودآگاه جمعی و کهنالگوها موجق آ میشوند
ب -تقلید

برخی از داستا ها ،روایتها و بنمایههایی را در حماسههای بعد از شاهنامه میبینیم کاه باا شااهنامه و
یا برخی حماسههای دیگر ،شتاهتهای فراوانی دارند که به نظار میرساد بناا بار شاهرت داساتا یاا
بنمایة اصلی (که بیشترِ آ از شاهنامه است و برخی نیز از حماسههای دیگر) از آ تدلیاد شاده باشاد
نمونة آشکار آ  ،داستا های هفتخانی یا هفتخاا وارهای اسات کاه در حماساههای پارسای بارای
پهلوانانی چو رساتم ،اسافندیار ،شاهریار ،بهمان ،جهاانگیر ،هماای ،فرامارز و ذکار کردهاناد ،کاه
بهاحتمالزیاد ،برخی از ایان هفتخا هاا یاا هفتخا وارههاا ،تدلیادی از هفتخاا رساتم بودهاناد
همچنین مثلاً بّشی از داستا های حماسی کاه درباارة ورود پهلاوا باه دخماه یاا دژی از شااها و
پهلوانا پیشین است و در آ دژ ،کتیتهای وجود دارد که بر روی کتیتاه ،پیشاگوییِ حضاور آ پهلاوا
در دژ یا دخمه (التته در بیشتر موارد) توسط شاه یا پهلوا پیشین ،نداش بساته اسات و پاسازآ  ،باه
موعظة پهلوا پرداخته است ،به نظر میرسد کاه تدلیاد خناک و بیمازهای اسات کاه توساط برخای
حماسهسرایا  ،از روی داستانی اصیل صورت پذیرفته باشاد از نموناههای ایان داساتا  ،میتاوا باه
حضور پهلوا گرشاسق در دخماة سایامک (اسادی طوسای ،)111 -113 :1913،حضاور بهمان در
دخمة خاندا رستم (ایرانشاه ابن ابی الّیر )103-193 ،1912 ،و ورود فرامرز باه قصار کنّاا

دیاو و

خواند کتیتاهای از ضاحّاا (فرامرزناماه )121 :1916 ،اشااره کارد ،کاه در داساتا اول ،سایامک؛ در
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داستا دوم ،رستم و سام و نریما و گرشاسق؛ و در داستا ساوم ،ضاحاا ،گاویی از ورود قهرماا
داستا در آینده به آ مکا (دخمه  /قصر) ختر داشتهاند و به همین دلیل ،کتیتاه و سانگ نوشاتهای را
خطاب به آنا که بیشتر ،شامل نصیحت و پند به قهرما داستا است برجای گذاشتهاند
ج – گرفتن صفت ،جای اسم را و خلق روایتی نو

در داستا های حماسی ،گاهی یک روایت واحد ،به علت اینکه صفتی جاای اسام را میگیارد ،تتادیل
به دو یا سه روایت میگردد نمونة بارز آ  ،روایت «گنگ دژ» و «گنگ بهشت» است که در اصل ،جاز
یک روایت واحد نتودهاند و «بهشت» تنها صفت گنگ دژ بوده است ولی سپساتر ،ناام گناگ دیگاری
شده و از یک روایت ،دو روایت پدید آمده است (خالدی مطلاق 122 :1916 ،و خاالدی مطلاق:1911 ،
)139
د -داستانهای مختلف از روایتی واحد

در حماسههای پارسی ،گاهی با داستا هایی روبرو میشویم که به واقع ،سااختارهایی یکساا دارناد و
گویی که از یک اصل واحد برآمدهاند؛ ولی در ظاهر ،مکا  ،زما و یا شّصیتها باا هام متفاوتناد در
واقع ،این هر دو داستا  ،واریانسهایی گوناگو از یک روایت واحاد بودهاناد (خاالدی مطلاق:1916 ،
 )121که بعدها استدلال یافته و به شکل داستا هایی مستدل درآمدهاند که به ظاهر هایچ ربطای باه هام
ندارند روشن داشتِ سّنما  ،روایت جنگ هاماورا و روایت جنگ مازندرا در شاهنامه اسات ،کاه
دو واریانت از یک روایت واحدند ،و ما به این موضوع ،بیشتر از راه مآخاذ دیگار پای باردهایم ،ناه از
خودِ شاهنامه (هما )
در توضی ِ چگونگیِ ساخت اینگونه داستا ها میتوا گفات ،روایتای اصایل در روزگاارا کهان
وجود داشته ،که بهمرور ایّام ،راویا داستا های حماسی  -که سینه به ساینه آ را ندال میکردناد  -از
آ روایت اصیل و واحد ،خواسته یا ناخواسته ،روایت و داستانی دیگر را ،کاه در سااختار شاتیه باه آ
روایت اصیل است ،به درآورده و آفریدهاند این داستا دوم ،هر چند که کاملاً مستدل مینماید ولای در
حدیدت ،روایتی دیگر ،از داستانی اصیلتر به شمار میآید
بایسته مینماید گفته شود که اینگونه داستا ها ،تفاوتی بنیادین با داستا هایی که شاعر -مثلااً شااعر
مدلّد فردوسی  ،-برخی بنمایاههاا و داساتا های حماساها

را باه تدلیاد از داساتانی مشاهور -مثلااً
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داستا های شاهنامه-میسراید ،دارد این تفاوت از آنجاست که اینگوناه داساتا ها و روایاات ،باهمرور
ایام ،و ظاهراً اندا اندا ،از اصلی واحد منشاعق شادهاند و بواساطة ندال شافاهی آ هاا ،بعادها باه
گردآورندگا داستا های حماسی رسیده و ثتت و ضتط شدهاند پس بواقع ،این داساتا های گونااگو
حماسی که از روایتی واحد برآمدهاند ،یدیناً در مدایسه با داستا های تدلیدی (کاه در قسامت «ب» ایان
جستار به آ اشاره نمودیم) دارای اصالت میباشند و از اهمیت بالاتری برخوردارند
داستا «کک کوهزاد» [که دو داستا کوتاه و بلند از آ در دست است] و داساتا «شاکاوند کاوه»
نیز به نظر میرسد روایتی واحد بودهاند که بعدها ،با گذر زما  ،تتدیل به دو داساتا مساتدل شادهاناد
نگارنده در این جستار سعی بر آ دارد تا پس از ندل خلاصهی این دو داستا  ،با ذکر تشاابهاتی کاه در
ساختار آ هاست ،این فرضیه را به اثتات برساند
پیشینة تحقیق

در خصوص تشابهاتِ بنمایههای حماسی و یا تأثیرپذیریِ برخی داساتا های حماسای از داساتا های
دیگر ،میتوا به تحدیدات زیر اشاره کرد:
 بررسی تشابهات رویینتنی ِ قهرمانا در حماسهها و اسطورههای ملل گوناگو در مدالاة
«بتر بیا (رویین تنی و گونههای آ )» از جلال خالدی مطلق
 تأثیر پذیری هفتخا رستم و هفتخا اسفندیار از یکادیگر در کتااب «حماساة ملای
ایرا » از تئودور نولدکه
 داستا جنگ مازندرا و جنگ هاماورا و اینکه هار دو ،از اصالی واحاد برآمدهاناد ،در
کتاب «حماسه» ،تألی

و ترجمة جلال خالدی مطلق

 داستا گنگ دژ و گنگ بهشت در شااهنامه ،کاه هار دو در اصال ،یاک روایات واحاد
بودهاند ،در کتاب «گل رنجهای کهن» از جلال خالدی مطلق
با توجه به نمونههای بالا و بسیاری از نمونههای دیگر ،ولی در خصاوص اصالِ واحادِ دو داساتا ِ
حماسیِ «کک کوهزاد» و «رزمنامة شکاوند کوه» ،تا به حال هیچ پژوهشی صورت نپذیرفتاه و نگارناده،
برای نّستین بار به این موضوع میپردازد
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خلاصة داستان کک کوهزاد

به فاصلة سه روز راه تا زابل ،راهزنا بسیاری از افغا  ،لاچین و بلوچ گرد هم آمده بودناد و باه هماراه
سردستة خود به نامِ «کک» ،در قلعهای به نام مرباد زندگی میکردند کک ،هازار و صاد و هجاده ساال
سن داشت و مردی نیرومند بود که هیچ یک از خاندا زال ،نتوانسته بودند او را شکسات دهناد و هار
سال ،ده چرم گاو پر از زر به او با میدادند [در روایت کوتاه کاک کاوهزاد آماده اسات کاه او زناا
زیتارو را شتانگاه میربود و به قلعة خود میبرد] زال سفار

کرده بود که کسی در برابر رساتم ،ناامی

از کک نترد زیرا میترسید که رستم با شنید این ختر به جنگ کک برود و کشاته شاود روزی رساتم
در سن دوازده سالگی [در روایت کوتاه ،رستم  3ساله است] بطور ناگهانی ،از دو رهگذر ،ناام و نشاا
کک و با داد زال به او را میشنود؛ بدین روی ،به نزد پدر میآیاد و او را سارزنش مایکناد آنگااه
قصد جنگ با کک را میکند ولی زال او را از این کار باز میدارد رساتم باا وجاود مّالفات پادر ،باه
همراه دو تن از نزدیکانش [در روایت کوتاه فدط یک نفر -رهام -هماراه اوسات] و بادو لشاکر باه
سوی قلعة کک میرود و او را به متارزه میخواند کک ،نّست برادرزادها

بهزاد را به نترد باا رساتم

میفرستد؛ ولی با گرفتار آمد بهزاد ،خود به نترد با رستم میرود و پاس از نتاردی طولاانی ،شکسات
میخورد و به بند کشیده میشود [در روایت کوتاه ،رستم پس از بر زمین زد کک ،سر از تانش جادا
میکند] از طرفی ،زال به محض شنید عزیمت رستم به قلعة کک ،با لشکری به دنتال او میآیاد و در
پایا نترد ،به او میپیوندد [التته در روایت کوتاه ،زال تا پایا داستا  ،از رفتن رستم آگاهی نادارد] و باا
سپاه خود به غارتگری میپردازد بهزاد و کک نیاز باه پایتّات مناوچهر شااه بارده و در آنجاا باه دار
آویّته میشوند [در روایت کوتاه ،رستم در دژ کک ،زیتارویا بسیاری را مایبیناد کاه کاک آ هاا را
درگذشته ربوده است او آ دخترا را به سوی پدرانشا بااز مایگرداناد و یکای از زیتارویاا کاه از
تجاوز کک در اما مانده است را با خود به زابل میآورد و شتستا خود را با او میآراید]
خلاصه داستان شکاوند کوه

شاهی به نام بهرونه ،در هندسر ،در شکاوند کوه ،دژی استوار بنا کارده و جاادوگرا و تتهکاارا را باه
گرد خود جمع آورده است در روزگار فریدو  ،نریما به قصد شکست سااکنا آ دژ مایرود ولای
بوسیلة سنگی که به سویش پرتاب میشود ،جا میسپارد به کین نریما  ،سام و زال ،باه آنجاا لشاکر

111

جستارهای نوین ادبی (ادبیات و علوم انسانی سابق)

میکشند ولی راهی از پیش نمیبرند هنگامی که گزار

این شکستها به گو

شمارة اول

رساتم مایرساد ،او

در حالی که کودکی خرد است ،تصمیم میگیرد تا چارهای برای نابودی آ دژ بجویاد؛ بادین روی باا
بازرگانی که به دژ شکاوند رفت و آمد دارد آشنا میشود و از او میخواهد تا او را به عنوا مازدور باه
آ دژ بترد؛ بازرگا نیز میپذیرد از طرفی ،رستم ،موضوع را با زال در میا میگذارد ولی زال در ابتادا
با او مّالفت میکند ولی رستم ندشة خود را به زال میگوید و آنگاه با بیست تان از پهلواناا و بادو
سپاه ،در لتا

مزدورا به شکاوند کوه میرود زال نیز با لشکر خود در نزدیکِ دژ منتظار شکساتن درِ

دژ توسط رستم میشود تا بدانجا یور

آورد رستم که در زیِّ بازرگانا به درو دژ رفته اسات ،سار

از تن راهتانا جدا میکند و با گرز ،دروازة دژ را میشکند و منتظر آمد سپاه زال میشود بهروناه کاه
متوجه آشوب در شهر میشود با لشکر خود به جنگ با رستم میآید ولی شکست میخاورد و رساتم،
بهرونه و دو برادر و نه پسر

را اسیر میکند ،و به فرما زال ،پوست از سرشا کشیده میشاود پاس

از آ  ،رستم وارد شتستا بهرونه میشود و با آ ها به باده نوشی مینشیند و از پیوند آنا بهرهمند مای-
گردد زال نیز به غارت گنج بهرونه میپردازد و سپس آ دژ را تّریق میکند و بجایش شهر کابال را
بنا میسازد
«شکاوند کوه» و «کک کوهزاد» دو داستان از روایتی واحد

هما گونه که پیشتر نوشتیم ،به نظر میرسد که داستا «کک کوهزاد» [که دو روایت کوتاه و بلناد از آ
موجود است] و داستا «شکاوند کوه» دو داستا مّتل  ،از روایتی واحد بودهاند تعیین اینکاه کادام-
یک از این دو روایت ،اصیل بوده و روایت دیگر ،از آ منشاعق گردیاده ،و یاا اینکاه هار دویِ ایان
روایتها از روایتی اصیلتر برآمده باشند ،بسیار دشوار ،و شاید ناممکن مینمایاد -زیارا شاواهد کاافی
در این خصوص در دست نداریم-؛ ولی با این وجود ،حداقل میتوا پیوستگی و همریشگی داساتانیِ
این دو روایت را  -در راستای این فرضیه که آ ها ،دو داستا از یک روایت بودهاند -اثتات کرد دلیال
ادعایما در این خصوص ،ساختار مشابه ،و حتی برخی جزئیات یکسا ِ این دو روایت است نکتاهای
را که در این خصوص باید در نظر داشت این است کاه ایان دو داساتا  ،باه هایچ عناوا  ،سااخته و
پرداختة ذهن سرایندگانشا نیست و نمیتوا به مانند برخی داستا ها یا بنمایههای حماسای ،آ هاا را
داستا هایی تدلیدی ،که سرایندگانشا از حماسه یا داستانی دیگر به عاریه گرفتهاناد ،دانسات [نکتاهای
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که در بند «ب» این جستار یادآور شدیم]؛ زیرا داستا کک کوهزاد (کاه در قار  3یاا  6ساروده شاده
است) «ظاهراً از دفتری که مستند بروایات شفاهیِ راویا سیستا و خراسا باوده ،اخاذ شاده اسات»
(صفا )913 :1990 ،و ملک شاه حسین سیستانی در کتاب احیاء الملوا ،که در تااریخ سیساتا اسات،
مینویسد« :چو ناظم مناظم تاریخ عجم ،فردوسی طوسی علیه الرحمه ،اعتدادی به قصاة کاک نادارد،
احوال او در شاهنامه نوشته نشده ،لیکن این قصه در سیستا مشهور است و نسّهای به زباا فار

و

پهلوی در آ باب مطالعه شده» (ملک شاه حسین سیستانی )06 :1911 ،همچنین داستا شاکاوند کاوه
(که در قر پنجم یا ششم ،به رشتة نظم درآمده است) ،در کتاق معتتار تااریّی دیگار چاو مجمال
التواریخ ،به اختصار بسیار ذکر شده است (مجمل التواریخ )10 :1913 ،پس با این توضایحات میتاوا
شائتة ساختگی بود این دو داستا را توسط ناظمانشا  ،برطرف نماود نگارناده در زیار ،باه سااختار
یکسا این دو داستا و تشابهات و همانندیهای بسیار زیاد آ ها میپردازد ،تاا بادین طریاق گاامی را
در راهِ اثتات فرضیة خود برداشته باشد شایا ذکر است که مجماوعِ روایاات مرباوط باه داساتا کاک
کوهزاد مدّ نظر نگارنده بوده است؛ نه صرفاً یکی از دو روایت بلند و کوتاه این منظومه
 -1ناتوانی پدران رستم در مقابله با کک /بهرونه

در داستا کک کوهزاد (چه روایت کوتاه آ و چه روایات بلناد آ ) شااهد نااتوانی پادرا رساتم ،از
گرشاسق گرفته تا زال زر ،در برابر کک و لشکریانش هستیم:
[کک کوهزاد] به زال و به سام و نریما گُرد

نماااوده باااه گرشاساااق هااام دساااتترد

بسااای رزمشاااا رفااات باااا کُاااک یلاااا

نگشاااااتند فیاااااروز ،خُااااارد و کلاااااا

بسااای رزم باااا ساااام یااال کااارده باااود

دلااااش را بااااه اناااادوه بسااااپرده بااااود

نتابیااااد بااااا او بااااه پیکااااار ،سااااام

ناااه کاااک را از او سااار درآماااد باااه دام

نریمااااا نتابیااااد بااااا او بااااه جنااااگ

کااه در جنااگ ،رفتاای همیشااه بااه گنااگ
(کک کوهزاد -بلند)36 :1911 -

زال به رستم میگوید:
کااااک کااااوهزاد اژدهااااای نرساااات

ز صااد شاایر آشاافته جنگاایتاار اساات

که باشد باه جانگش چاو فرخناده ساام

گااه کااین چااو گرشسااق فرخنااده کااام
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(کک کوهزاد نامه)136 :1931 ،
همیشاااه بااادو مااایدهاااد بااااژ زال

بااه هاار ماااه ،باااژی دهااد ناای بااه سااال
(هما )133 :

در داستا شکاوند کوه نیز ،نریما آنگاه که به نترد با «بهرونه» و گاروهش ،باه ساوی دژ شاکاوند
میرود ،بوسیلة سنگی که به سویش پرتاب میشود ،جا میسپارد به انتدام نریماا  ،ساام و پاس از او
زال ،به آنجا لشکر میکشند ولی نمیتوانند آ دژ را بگشایند:
باااه گااااه فریااادو  ،نریماااا گااارد

بااه پیکااار آ دژ هماای پاای فشاارد

ساااارانجام ساااانگ گاااارا از زباااار

زدناااد آ گاااروه بااار سااار ناااامور

از آ ساانگ ،جااا از تاانش دور شااد

باار آ هناادوا ماااتمش سااور شااد

باااه کیااانش گرانمایاااه ساااام ساااوار

بساای باارد لشااکر بااه سااوی حصااار

پس از ساام ،دساتا فاراوا باه جناگ

میااا را بااه کااین نیااا بساات تنااگ

ز تناادی و باارزی کااه بااد آ حصااار

ناه ایاان گشات باار وی ،ناه آ کامکااار
(رزم نامه شکاوند کوه)919-911 :1931 ،

 -2بهرونه /کک ،ساکن در دژ مستحکم

در هر دو داستا حماسی ،ضد قهرمانا داساتا  ،یعنای کاک و بهروناه ،در دژی مساتحکم کاه هایچ
دشمنی نمیتواند به آنا دسترسی یابد ،ساکن هستند:
کجاااا باااود آ کُاااه بغایااات بلناااد

بلناادیش افاازو تاار از چااو و چنااد

یکااای قلعاااه بالاااای آ کاااوه باااود

کااه آ حِصاان از مااردم انتااوه بااود

مااار آ حصااان را ناااام مربااااد باااود

ازو جااااا نااااابّردا شاااااد بااااود

بااه دژ در ،یکاای باادکنش جااای داشاات

کااه در رزم بااا اژدهااا پااای داشاات

ورا نااااام بااااودی کااااک کااااوهزاد

بااه گیتاای بساای رزم بااود

بااه یاااد

(کک کوهزاد -بلند)33-36 :1911 -
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شاااهی باااود در هندسااار باااا شاااکوه

نشسااات وی انااادر شاااکاوند کاااوه

کشاااایده حصااااار بلنااااد از باااار

کااه ماای بوسااه دادی سااپهر باار ساار
(رزم نامه شکاوند کوه)919 :1931 ،

زال دربارة دژ شکاوند به رستم میگوید:
ولاایکن شااکاوند جااایی اساات باارز
ساار

راز گویااد هماای بااا سااپهر

کااه هرگااز فااراز

ندیااده اساات گاارز

زنااد تیاا او بوسااه باار ماااه و مهاار
(هما )911 :

 -3مکان جغرافیایی دژِ بهرونه /کک ،در نزدیکی مرز هند

در داستا شکاوند کوه ،دژِ «بهرونه» در کوه شکاوند ،واقع در «هند سر» است:
شاااهی باااود در هندسااار ،باشاااکوه

نشساات وی اناادر شااکاوند کااوه
(هما )919 :

مددسی ،در کتاب خود از دو شکاوند نام میبرد :یکی از ناحیة بامیا  ،و دیگری از ناحیاة غزنای؛ و
چنانکه میدانیم بامیا و غزنی و کابل ناحیتهای مجاور یکدیگرند؛ اما اینکه در رزمناماة شاکاوند ،دژ
شکاوند در هندسر (یعنی در مرز هند ،یا آغاز ناحیة هند ،یا ناحیة هند) جاای داده شاده ،بادین ساتق
است که اولاً آ شهر چنانکه دیدهایم قریق به کابل و غزنه بود و ثانیاً معمولاً جغرافینویساا  ،کابال را
دروازة هند تصور میکردند و غزنه را هم ،بین خراسا و هندمیدانستند (صافا11 :1919 ،؛ باه ندال
از غفوری)960 :1931 ،
در حماسة کک کوهزاد (روایت بلند آ ) نیز کوهی که دژ کاک (مربااد) در آنجاا بناا شاده اسات،
نزدیک کشور هند و به فاصلة سه روز راه تا زابل است:
کااه نزدیااک زاباال بااه سااه روزه راه

یکاای کااوه بُااد سرکشاایده بااه ماااه

بااه یااک سااوی او دشاات خرگاااه بااود

دگااار دشااات زی هنااادوا راه باااود
(کک کوهزاد -بلند)33 :1911 -
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 -4کودکی و خردی رستم ،در دو داستان «رزمنامة شکاوند» و «کک کوهزاد»

از جمله داستا هایی که مربوط به سنین خردی رستم میشود ،داستا هایی چو کشن پیل ساپید ،نتارد
رستم در کوه سپند ،رزمنامة شکاوند و رزم با کک کوهزاد است
در روایت کوتاه از کک کوهزاد ،سن رستم ،پنج سال ذکر شده است:
ولاایکن تاارا زناادگی ماااه و سااال

رساایده بااه پاانجم ،باارو ساافت و یااال
(کک کوهزاد نامه)131 :1931 ،

و در روایت بلند آ  ،سال عمرِ رستم ،دوازده است:
چاااو نااازد ده و دو رساااانید ساااال

برافراخااات یاااال یلااای پاااور زال
(کک کوهزاد -بلند)31 :1911 -

در دستنویس نسّة رزمنامة شکاوند ،پیش از بیت نّست و در پایا منظومة «بتار بیاا » اشااره باه
کودکی رستم در نترد شکاوند میشود:
چااو بفرشاات در کااودکی یااال و باارز

شااکاوند چااو پساات کاارد آ بااه گاارز
(رزمنامه شکاوند-919 :1931 ،پی نویس)

همچنین زال زر ،آنگاه که رستم را از این نترد منع میکند ،اشارهای به کم سالی رستم میکند:
تااو گاار چااه هناار باایش داری ز سااام

هناااوز ایااان زماااا  ،خاااردی و ناتماااام
(هما )911 :

 -5عزم رستم به نبرد با کک  /بهرهونه ،و مانع شدن زال

در داستا کک کوهزاد ،آنگاه که رستم در سن خردسالی  /کودکی تصمیم به نترد با کک میگیارد ،زال
سرزنش میکند و مانع وی میشود و به او میگوید:
نریماااااا کورناااااگ آ پهلاااااوا

نکشاااته اسااات ایااان دزد تیاااره روا

یکااای دزد خیاااره سااار باااد گهااار

هماای جاااا گرفتاااه بااه کاااوه و کمااار

ز زابااال همااای زر ساااتاند خااارا

چااه بایااد تاارا کاااد و اورنااد و تااا

کااااک کااااوهزاد اژدهااااای نرساااات

ز گرشاساااق و از ساااام ،جنگیترسااات

ناااادارد نهنااااگ دمااااا پااااای او

نگیااارد باااه ماااردی کسااای جاااای او
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دو سااالی دگاار صااتر کاان ای پساار

پاااس آنگاااه بااارو ساااوی آ بااادگهر

بماااا تاااا از ایااان پهلاااوا تر شاااوی

ز هاار سااروی در جهااا ساار شااوی

از آ پس چو تازی سوی کک رواسات

کنااو رفااتن تااو بااه کااین بیهواساات
(کک کوهزاد -بلند)69-61 :1911 -

در روایت کوتاه کک کوهزاد نیز زال ،رستم را از نترد با کک بر حذر میدارد و به او میگوید چناد
سالی صتر کن تا بزرگتر شوی ،آنگاه به پیکار با کک برو:
چگونااه گرایاای سااوی جنااگ کااک

چگوناااه کنااای رای و آهناااگ کاااک

بااااه رزم اژدهااااای دژم زو زبااااو

بااااه مردانگاااای از دلیاااارا فاااازو

بماااا تاااا برآیاااد تااارا ساااال چناااد

شااوی چااو نیاکااا بااه مااردی نژنااد

از آ پااس چااه شاایرو چااه ناار اژدهااا

چاااه آ دزد کاااوهی کاااک بیبهاااا
(کک کوهزاد نامه)131 :1931 ،

در رزمنامة شکاوند نیز به مانند داستا کک کوهزاد ،زال سعی بر آ دارد تا رساتم خردساال را باه
هر بهانهای از نترد با بهروند باز دارد ،بدین روی به او میگوید:
ندیااده اساات گاارز

ولاایکن شااکاوند جااایی اساات باارز

کااه هرگااز فااراز

بسااای جاااادوی آ جاااای دارد کناااام

که کسی را به گیتی نکارده اسات رام (؟)

تااو گاار چااه هناار باایش داری ز سااام

هنااوز ایاان زمااا خُردگاای و ناتمااام

دگااار آ کاااه اساااتی کاااه برتابااادت

بااااه رزم اناااادرو کااااار در بایاااادت

هنااوزت نااداده اساات گیهااا خاادیو

چگونااه کنااای جنااگ باااا نااره دیاااو

اگااار هااایچ گوناااه شاااکیق آوری

باااه خاااود برکنااای کوتاااه ایااان داوری

که اساپی کاه آیاد ز بّتات باه دسات

کاااه نااازد تاااو باشاااد سااازای نشسااات

پاادر را باار آ کاارده باشاای تااو شاااد

دلااااش را باااار آ داده باشاااای تااااو داد

از آ پااااس در گنجهااااا برگشااااای

باااه هااار روز گااارز و نگاااین برگااارای

بااه جنااگ شااکاوند شااو بااا سااپاه

جهاااا بااار بدانااادیش کااان تاااو سااایاه
(رزم نامه شکاوند کوه)911-911 :1931 ،
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-6عزیمت رستم به نبرد با بهروند  /کک ،بدون سپاه و لشگر

رستم در روایت بلند کک کوهزاد ،بدو سپاه و به همراه کشواد و میلاد به نترد با کک میرود:
ابااا هاار دو سااالار چااو شاایر مساات

پااای کیناااة کاااک میاااا را بتسااات
(کک کوهزاد ا بلند)61 :1911 ،

و در روایت کوتاه کک کوهزاد نیز رستم فدط به همراه رهام به این نترد میرود:
[رستم] باه جناگ کاک بادگهر سار نهااد

هماااه شاااق همیرفااات تاااا باماااداد

بااارو رفااات رهاااام باااا او باااه راه

خردمناااااد و شایساااااته و نیکّاااااواه
(کک کوهزاد نامه)131 :1931 ،

در رزمنامه شکاوند ،به مانند داستا کک کوهزاد ،رستم بدو سپاه ،و فدط با بیست مرد جنگای کاه
در زیّ بازرگا در آمدهاند ،به دژ وارد میشوند:
چناااین پاساااخ آورد رساااتم باااه شااااه

کااه نااه اسااق خااواهم کنااو نااه سااپاه

کاااه ایااان کاااار را چااااره بایاااد همااای

کااه بیچاااره خااود راساات نایااد هماای
(رزمنامه شکاوند کوه)913 :1931 ،

 -7پسران بهرونه  /کک

در هر دو داستا از پسرا بهرونه و کک ذکری به میا آمده است
پسرا کک ،هشت تن ذکر شده است:
پسر هسات او [کاک] را دگار هشات مارد

ساااااوارا جنگااااای ،یلاااااا نتااااارد
(کک کوهزاد ا بلند)69 :1911 ،

و پسرا بهرونه ،نه تن ذکر شده است:
گرفتاااااار شاااااد ناگهاااااا بهروناااااه

ز گیتااایش جاااز درد و غااام بهاااره ناااه

دو نااااااامور

گرفتااااار گشااااند بااااا نااااه پساااار

همیاااااادو باااااارادر

(رزمنامه شکاوند کوه)916 :1931 ،
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 -8کشته  /اسیر شدن بهرونه  /کک

در رزمنامه شکاوند کوه ،پس از این که رستم ،در زیِّ بازرگاناا  ،وارد دژ میشاود و پاس از آ  ،ساپاه
زال به دژ راه مییابند ،بهرونه و نه پسر و دو برادر

گرفتار میآیند و به فرما زال ،پوست از سرشاا

کشیده میشود (رزمنامه شکاوند کوه)916-911 :1931 ،
در روایت بلند کک کوهزاد نیز ،آنگاه که رستم بهزاد و کک را به بند میکشد (کک کوهزاد ا بلناد،
 13 :1911و  )32آ دو را با خود به پایتّت منوچهر شاه میبرد و به فرما شاه ایرا  ،به دار میآویازد
(هما )39-31 :
در روایت کوتاه کک کوهزاد ،بر خلاف روایت بلند آ  ،کک به بند کشیده نمیشود کشته میشود:
[رسااتم] نشساات از باار سااینة او دلیاار

باادا سااا کااه باار سااینة گااور ،شاایر

باااه دسااات

را بااادا دشااانه برّیاااد پسااات

یکااای دشااانه رهاااام داد

سااار

(کک کوهزاد نامه)020 :1931 ،
 -9یاری رساندن زال و سپاهیانش به رستم ،پس از عزیمت رستم به سوی دژ ،و غارت و کشتار در آنجا

هر چند که در روایت کوتاه کک کوهزاد ،زال تا پایاا داساتا  ،از رفاتن رساتم آگااهی نادارد ،اماا در
روایت بلند ،زال با شنید رفتن رستم ،با سپاه خود به سوی قلعة کک روانه میشود و پاس از ایان کاه
کک ،به دست رستم به بند کشیده میشود ،او و سپاهیانش به کشتار ساپاه اوغاا (افغاا ) در آ قلعاه
میپردازد:
کشااااایدند شمشااااایر زهااااار آبااااادار

فتادنااااااد در داماااااان کوهسااااااار

بکشاااتند چنااادا در آ خااااره سااانگ

کااه از خااو زمااین گشاات پشاات پلنااگ

به هر ساوی ساری باود در خااا و خاو

تاان بااد سااگالا همااه ساار نگااو
(کک کوهزاد ا بلند)31 :1911 ،

در رزمنامه شکاوند ،رستم به زال میگوید پس از اینکه به سوی دژ رفتم ،تاو و ساپاهیانت ،در پایِ
من به راه افتید ،تا پس از این که درِ دژ را شکستم ،به آنجا وارد شده و هماة آناا را بکشاید (رزمناماة
شکاوند کوه )913 :1931 ،زال و سپاهیانش نیز در یک منزلی دژ منتظر شکساتن در دژ میمانناد پاس
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از اینکه رستم موفق باه گشاود دژ میشاود ،ساپاهیا زال از راه میرساند و وارد دژ میشاوند و باه
غارت و خو ریزی دست میزنند:
وزا پاااس گااارا مایاااه دساااتا ساااام
دلیااااارا گرفتناااااد خاااااو ریّاااااتن

در افکناااد خاااود را باااه از شاااادکام
باااه پرخاااا

باااا دشااامن آویّاااتن

(رزمنامه شکاوند کوه)916 :1931 ،
 -11همسری رستم با زن  /زنان ساکن درژ

پس از اینکه بهرونه به دست زال کشته میشود ،رستم پای در شتساتا او مینهاد ،باه زناا حرمسارا
وعدهها میدهد و آرامشا میکند و سه روز و سه شق با آنا به باده نوشی مینشیند:
چااو رسااتم شتسااتا باادا گونااه یافاات

بااااه پیونااااد آ دلنااااوازا شااااتافت

میااااا بتااااا همچااااو ساااارو چماااان

در افکنااد خااود را بااه سااا ساامن

از ایشاااا همااای باااود جویاااای کاااام

باااه شمشااایر بااارّا بااادل کااارد جاااام

برایشاااا همیداشااات آ گااااه چناااد

ز پیونااااد ایشااااا بااااه دل بهرهمنااااد
(رزمنامه شکاوند کوه)911-913 :1931 ،

در روایت بلند کک کوهزاد ،هر چند سّنی از زنا شتستا کک به میاا نیاماده ،ولای در روایات
کوتاه ،آمده است که :کک ،هر کجا زنی زیتاروی را میدید ،شتانگاه او را میربود و به کوهساتا خاود
میبرد (کک کوهزاد نامه )139 :1931 ،پس از ایان کاه رساتم کاک را کشات و باه دژ او رواناه شاد،
زیتارویا بسیاری را دید که کک آ ها را در گذشته ربوده بود رستم با دید دخترا ناژاد هار یاک را
جویا شد و سپس آنا را به سوی پدرانشا بااز گردانیاد در میاا آ زیتارویاا دختاری باود کاه از
تجاوز کک در اما مانده بود ،بدین روی او را به سیستا آورد و شتساتا خاویش را باا آ زیتااروی
آرایش داد:
دلااااااور شتساااااتا بااااادا دلساااااتا

بیاراساااااات مانناااااادة گلسااااااتا
او میکشاااید

گاااه از باااا رویاااش گلااای تاااازه چیاااد

گاااه از چشااامة ناااو

بااااه مهاااار اناااادرو پاااار دل ناماااادار

همااای باااود باااا سااارو خااارّم بهاااار
(کک کوهزاد نامه)021 :1931 ،
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نتیجهگیری

ازآنجاکه دو داستا ِ «رزمنامة شکاوند کوه» و «کاک کاوهزاد» ،از جملاه داساتا های کهان باه شامار
میآیند -یعنی خیلی پیشتر از منظوم شدنشا  ،روا داشتهاند -و شاعرا آ دو ،بنمایاة داستانیشاا را
از یکدیگر تدلید نکردهاند ،به نظر میرسد با توجه به ساختار یکسا دو داساتا و همساانی در برخای

جزئیات ،از جمله -1 :ناتوانیِ پدرا ِ رستم در مدابله با ضد قهرما  -0 ،سکونت ضاد قهرماا در دژی
دستنیافتنی و مستحکم -9 ،سکونت ضد قهرما در مرز هند -1 ،خُردی و کودکی رساتم در هار دو
داستا  -3 ،ممانعت زال از نترد رستم با ضد قهرما  -6 ،عزیمت رستم به نترد با ضاد قهرماا  ،بادو
سپاه و لشکر -1 ،حضورِ پسرا ضد قهرما در نترد با رستم -1 ،کشته شاد ضاد قهرماا در هار دو
داستا  -3 ،غارت و کشتار لشکر ضد قهرما توسط لشکر زال -12 ،و همساریِ رساتم باا ز  /زناا
ضد قهرما ؛ هر دو داستا  ،از روایتی واحد اخذ شده باشند؛ یعنی اصل و ریشة دو داستا  ،یکای باوده
است و با گذر زما  ،به دو داستا مجزّا تتدیل شدهاند
کتابنامه

اتونی ،بهزاد؛ مهدی شریفیا (« )1932کهن نموناه آب و کاارکرد آ در اساطوره و حماساه» فصالنامه علمای
پژوهشی زبا و ادب فارسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنند سال سوم شماره  3زمستا
اسدی طوسی ( )1913گرشاسق نامه تصحی حتیق یغمایی تهرا  :دنیای کتاب چاپ دوم
ایرانشاه بنابیالّیر ( )1912بهمننامه تهرا  :انتشارات علمی و فرهنگی چاپ اول
خالدی مطلق ،جلال (« )1966بتر بیا (رویین تنی و گوناههای آ ) »1ایارا ناماه شاماره  00زمساتا صافحة
 022تا 021
خالدی مطلق ،جلال ( )1916حماسه تهرا  :مرکز دایره المعارف بزرگ اسلامی چاپ اول
خالدی مطلق ،جلال ( )1911گل رنجهای کهن به کوشش علی دهتاشی تهرا  :نشر ثالث چاپ اول
خل

نیشابوری ،ابواسحق ابراهیم بن منصاور ( )1912قصا

الانتیاء تصاحی حتیاق یغماایی تهارا  :بنگااه

ترجمه و نشر کتاب
رزمنامه شکاوند کوه ( )1931هفت منظومه حماسی به کوشاش رضاا غفاوری تهارا  :موسساه نشار میاراث
مکتوب چاپ اول
صفا ،ذبی الله ( )1990حماسه سرایی در ایرا تهرا  :چاپ پیروز
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فرامرز نامه ( )1916شاعر ناشنا
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تصحی میترا مهرآبادی تهرا  :انتشارات دنیای کتاب چاپ اول

فردوسی ،ابوالداسم ( )1911شاهنامه ،بر اسا

چاپ مسکو به کوشش ساعید حمیادیا تهارا  :نشار قطاره

چاپ هفتم
فوردهام ،فریدا ( )1911مددمهای بر روانشناسی یونگ ترجمه مسعود میربها تهرا  :نشر جامی چاپ اول
کک کوهزاد نامه ( )1931هفت منظومه حماسی به کوشش رضا غفوری تهرا  :موسسه نشر میاراث مکتاوب
چاپ اول
کک کوهزاد ( )1911به کوشش احمد ابومحتوب تهرا  :نغمه زندگی چاپ اول
کمپتل ،جوزف ( )1911قدرت اسطوره ترجمه عتا

مّتر تهرا  :نشر مرکز چاپ پنجم

کریستی ،آنتونی ( )1911اساطیر چین ترجمه محمدحسین باجلا فرخی تهرا  :انتشارات اساطیر چاپ دوم
مجمل التواریخ ( )1913تصحی و تحشیه ملک الشعرای بهار تهرا  :انتشارات اساطیر چاپ اول
ملک شاه حسین سیستانی ( )1911احیاء الملوا به اهتمام دکتر منوچهر ساتوده تهارا  :بنگااه ترجماه و نشار
کتاب
مورنّو ،آنتونیو ( )1911یونگ ،خدایا و انسا مدر ترجمة داریو

آشوری تهرا  :نشر مرکز چاپ پنجم

نولدکه ،تئودور ( )1933حماسة ملّی ایرا ترجمة بزرگ علوی تهرا  :نشر نگاه
هال ،جیمز ( )1919فرهنگ نگارهای نمادها در هنر شرق و غارب رقیاه بهازادی انتشاارات فرهناگ معاصار
چاپ دوم
یونگ ،کارل گوستاو ( )1961چهار صورت مثالی ترجمة پروین فرامارزی انتشاارات آساتا قاد

رضاوی

چاپ اول
یونگ ،کارل گوستاو ( )1919آیو ترجمة پروین فرامرزی و فریادو فرامارزی مشاهد :باه نشار (انتشاارات
آستا قد

رضوی) چاپ اول

یونگ ،کارل گوستاو ( )1911سمینار یونگ دربارة زرتشت نیچه ویرایش و تلّی
سپیده حتیق تهرا  :انتشارات کاروا چاپ سوم

جیمازل جرارِت ترجماه

